ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY V OBORU VZDĚLÁNÍ
33-56-H/01 TRUHLÁŘ

ZÁVĚRY PORADY ZÁSTUPCŮ ŠKOL A CZVV
Porada škol se uskutečnila z Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání elektronickou formou přes MS
Teams dne 18. 10. 2022.
Zúčastnilo se jí 47 zástupců z 37 škol (pozvánku obdrželo celkem 41 škol).
Účast za odd. závěrečné zkoušky:
Ing. Lenka Bečvářová, editorka ZZ pro obor vzdělání 33-56-H/01 Truhlář
Ing. Hana Hušáková, gestor NZZ, vedoucí odd. ZZ
Ing. Dana Kočková, metodička ZZ
Mgr. Ivana Vohnoutová, editorka ZZ pro obor vzdělání 82-51-H/02 Umělecký truhlář a řezbář
Jednalo se o 4. setkání zástupců vybraných škol vyučujících obor vzdělání Truhlář, které navázalo na
porady škol ze dnů 11. 12. 2020 a 14. 5. 2021 a na konferenci škol ze dne 11. 11. 2021. K jednání byly
přizvány školy s větším počtem žáků a školy, které zaslaly připomínky k Samostatné odborné práci (dále
jen „SOP“) Truhlář. Již tradičně byli přizváni také zástupci škol vyučujících příbuzný obor vzdělání 8251-H/02 Umělecký truhlář a řezbář.
Účastníkům bylo představeno aktualizované téma SOP Truhlář, které obsahuje 20 konkretizací 15
truhlářských a 5 stavebně truhlářských výrobků dle nových připomínek ze škol a v souladu s ním
aktualizované téma praktické zkoušky (dále jen „PrZk“) s názvem Truhlářský výrobek.
Cílem porady bylo mj. dořešit sporné body v metodické části SOP a v na ni navazujícím tématu PrZk
tak, aby SOP mohla být – dle závěrů poslední konference škol – v lednu 2023 zveřejněna školám, a dále
vyřešit dodatečné připomínky a dotazy k SOP a PrZk. Jednalo se o tyto body programu jednání:
• Hodnocení SOP v rámci odborného předmětu, v němž bude probíhat tvorba SOP, pokud žák
neodevzdá SOP v termínu;
• Hodnocení obhajoby SOP v rámci hodnoticí tabulky při PrZk;
• Legislativní rámec SOP;
• Zařazení SOP do ŠVP a do klasifikačního řádu – reálný čas spuštění SOP;
• Volba rozměrů, spojů a materiálů v konkretizacích.
V průběhu jednání se otevřela diskuse, jejímž předmětem nakonec nebyly pouze výše uvedené body
programu, ale také irelevantní připomínky, které se týkaly možnosti obhajoby SOP v rámci ústní
zkoušky, a připomínky, které již byly vypořádány na předcházejících poradách škol (např. nedostatečný
čas na obhajobu SOP u PrZk, práce odborného konzultanta aj.). Vzhledem k tomu, že cca polovina
zúčastněných škol již v souladu se závěry listopadové konference škol připravila podmínky pro
začlenění SOP do výuky v letošním školním roce (SOP včleněna do ŠVP a klasifikačního řádu, vyhrazený
předmět pro SOP) a je připravena SOP co nejdříve realizovat, tým ZZ zvážil možnost zařazení SOP do
výuky ve školách vyučujících obor vzdělání Truhlář zatím na dobrovolné bázi.

Závěry porady
• Konečná podoba SOP Truhlář a s ní provázané téma PrZk Truhlářský výrobek nebudou zatím
závazné pro všechny školy vyučující obor vzdělání Truhlář. Školy se budou moci ve školních letech
2022/2023 – 2024/2025 rozhodnout, zda budou realizovat SOP a s ní svázané téma PrZk nebo
půjdou cestou stávajících témat PrZk.
• V průběhu ledna 2022 bude na kartě školy zveřejněna schválená SOP Truhlář upravená pro tzv.
přechodné období (2022/2023 – 2024/2025).
• Pro PrZk v přechodném období platí, že konkretizace výrobků navazujících na SOP a stávající
zveřejněná témata bez vazby na SOP jsou srovnatelná co do počtu výrobků, náročnosti
a hodnocení.
• Od školního roku 2023/2024 školy vyučující obor vzdělání Truhlář, které tak ještě neučinily,
připraví podmínky pro realizaci SOP – stanoví vyučovací nebo samostatný předmět pro realizaci
SOP a zařadí SOP do svého ŠVP a klasifikačního řádu.
• Předpokládaná další změna u praktické části ZZ Truhlář, tedy SOP povinná pro všechny školy
vyučující obor vzdělání Truhlář, je plánována od školního roku 2025/2026.

Datum: 30. 10. 2022
Zapsala: Lenka Bečvářová

